
Projekt 
 
z dnia  24 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 
Głogówek w następujący sposób: 

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w wysokości 16,00 zł; 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę, w wysokości 11,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Na terenie Gminy Głogówek działają Ochotnicze Straże Pożarne, których ustawowym zadaniem jest 
walka z pożarami, klęskami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Każdy członek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Głogówek, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Ustawowym 
obowiązkiem gminy jest finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie określonym właściwymi 
przepisami. Jednym z obowiązków gminy wynikającym z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869.) jest ustalenie wysokości ekwiwalentu i jego 
wypłata z budżetu gminy. 

Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez 
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2021r. poz. 291, 353, 794, 1621, 1981.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

Skutkiem uchwalenia uchwały będzie stworzenie podstawy prawnej dla wnioskowania przez członków 
OSP o wypłatę ekwiwalentu z budżetu gminy. Proponowana uchwała zmieni wysokość wypłacania kwot 
ekwiwalentu: 

- za udział druhów w działaniach ratowniczych z 15 zł do 16 zł, 

- za udział druhów w szkoleniach – z 10 zł do 11 zł. 
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